
 

  ی علم ئتیه یاعضا  دگاهیدانشگاه از د یاجتماع تیمسئول ت یوضع یبررس

 : دانشگاه تهران( ی)مطالعه مورد

 1*ولدزکیه میرشاه 

 چکیده
ها آن یهاتیها و مسئولشرکت یدر مورد نقش اجتماع یادیز یهابحث ریاخ یهادر سال

  را یز اهمیت زیادی دارد، هانقش دانشگاه  نه، یزم ن یدر ا نسبت به جامعه صورت گرفته است.
 هیها و تجزها را با دانش، مهارت شکل دهد و آن نگرش کادر آموزشی دانشگاه را  ممکن است  

و متخصصان آینده فراهم کننده به عنوان مصرف  یریگمیتصم یالزم برا یبحران لیو تحل
کند. در این رابطه پژوهشی با عنوان مطالعه وضعیت موجود دانشگاه در رابطه با مسئولیت 
اجتماعی آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی صورت گرفت. پژوهش حاضر در حیطه 

گیرد. حجم نمونه در این پژوهش  های موردی قرار می های توصیفی و در زمره مطالعهپژوهش
نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  15شامل 

باشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد مبتنی بر واالیس است. در این پژوهش می
استفاده شده است. در پایان، ضمن ارائه نتایج تحقیق،  spssها از نرم افزار برای تحلیل داده

 شنهاداتی ارائه شده است.راهکارها و پی
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 مقدمه

 در فعال هایسازمان مدیران امروز، کار و کسب فضای در رقابت عرصه در پیروزی برای
 زیست و اقتصادی اجتماعی، هایبخش  بین  باید رشد به بازارهای رو یا جهانی بازارهای
. بگیرند جدی را اجتماعی و مسئولیت کنند ایجاد تعادل کارشان و کسب با  مرتبط محیطی

 و  پاسخگوی توقعات  هاسازمان  که  پردازدمی  هاییروش   ارائه  به  ها  شرکت  اجتماعی  مسئولیت
 توجه  ،1950دهه    از  مدیریت  رشته  متفکران.  هستند  جامعه  اخالقی  و  قانونی  تجاری،  انتظارات

 فقط  که  هاییسازمان  تمام.  اندکرده  معطوف  هاسازمان  اجتماعی  هایبه مسئولیت  بیشتر  را  خود
 اندکی را خود دید مشابه، هایسازمان و مردم تحت فشار کردند،می وزن را خود زیان و سود
 محیط  بر هاسازمان که اعمال است مشخص بنابراین. اندوختند سازمان صرف منافع از فراتر

  مورد  که  بزنند دست کارهایی به  باید  مدیران  همه داشت. امروزه  خواهد بسیاری تأثیر بیرونی
 باشد. آن هایارزش  با منطبق و جامعه قبول

  عوامل   بر  عالوه  گیریتصمیم  برای  باید  مدیران  و  است  پیچیده  مسئله  یک  اجتماعی  مسئولیت
  ظاهر   به  موضوعی  اگرچه  اجتماعی  باشند. مسئولیت  داشته  را   مسائل  کافی به  بصیرت  اقتصادی

  جوامع  در  این، با وجود. است پیگیری قابل  جوامع  اکثر در سنتی، شکل  در اما  است، مدرن
 سرمایه  صاحبان و هاشرکت از اجتماعی مسئولیت زمینه در تریمتنوع هایفعالیت ترمدرن

 (.1395رود )مصورزاده، انتظار می
  توجه  مورد شیاز پ شیب یسازمان یاجتماع یهاتیسنجش مسئول ۀمقول ر،یاخ یهادر سال
  د ی با ینوع صرف منابع خود، به ۀ در مورد محل و نحو رانیها قرار گرفته است و مدسازمان

از   یکی بهی به نوع یاجتماع یشود که رفتارهایمشاهده م گر،ید یپاسخگو باشند. از سو
ها سازمان   یرا برای  کامالً ملموس و محسوس  جیشده و نتا  لیها تبدسازمان  یراهبرد  یهااهرم

 (.1394)یگانه و قربانی،  به همراه آورده است
ها در انجام امور مربوط به  یکی از مقدمات توسعه همه جانبه کشور، پویایی و توانایی دانشگاه 

شود. انتظار  جا که دانشگاه نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه محسوب می خود است. از آن 
های رتری در تحقق آرمانهای مؤثهای خود بتواند گام رود که با انجام وظایف و رسالتمی

 (.1393جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد )محمدلو و همکاران،  
  از  و  است شده متنوع  و بالغ کامل، رقابتی بازار  و محیط در طرفی از آموزش عالی که  آنجا از

 بنابراین دارد؛ قرار مستمر و دامنه پر ژرف، تحول در آن جهانی و محیط ملی دیگر سوی
دهند.  تغییر را خود ساختار و شکل باید ها،فرصت و هابا چالش رویارویی برای هادانشگاه 
 هویت دهندهشکل بلکه نیستند؛ پژوهشی و آموزشی خدمات کنندگانصرفاً فراهم هادانشگاه 
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 هادانشگاه   راین،هستند. بناب  نیز  جهان  کشورهای  سایر  و  خود  به کشور   پذیر نسبتمسئولیت  افراد
  پدیده  با رویارویی موفقیت، به  دستیابی منظور به آینده  نسل ایجاد توانایی در را مهمی نقش

کنند می  ایفا  جهان  سراسر  در  مردم  برای  آیندهای پایدار  ساخت  و  رشد اقتصادی  و  شدنجهانی
 (.1395)شفائی و همکاران، 

نیست. بلکه دانشگاه باید به دانشجویان کمک امروزه وطیفه دانشگاه فقط آموزش صرف فنی  
ها از حالت فردگرایی خارج شده و به موضوعات و منافع اجتماعی کند که ذهنیت و نوع تفکر آن

شود در های مسئولیت اجتماعی سعی میتر نگاه کنند.  به همین دلیل سرفصلبا دیدی جدی
 (.1393کاران، های تحصیلی دانشجویان گنجانده شود )محمدلو و همدوره
در  رگذاریتأث یهابحث ی، به موضوع محوریدانشگاه یاجتماع تیراستا، مسئول نیدر ا

ی  گونه که مبانهمان.  شده است  لیتبد  کمیوستیدر قرن ب  یعال  به آموزش   مربوطی  هاسازمان
 یهر سازمان کند،یم دیاروپا تأک ونیسیکم دگاهید دیدانشگاه، مؤ یاجتماع تیمسئول یعلم
 ن،یو پاسخگو باشد. بنابرا ریپذتیمسئول دیبا ریتأث نیا زانیجامعه دارد و به م بری راتیتأث

 ساختار، ها،یاز استراتژ یناش یامدهایپ تیمسئول د،یبا سازمان ک یمثابه  به  ز یدانشگاه ن
 (.1395)شفائی و همکاران،  ردیبگ را برعهده شیو عملکردها هااستیس

 بیان مسئله
با تغییر پارادایم توسعه از توسعه اقتصادی به توسعه پایدار، نقش و کارکرد آموزش عالی دچار  

تحوالت اساسی شده است. آموزش عالی در چهارچوب پارادایم توسعه پایدار، نهادی است که  
کند، دارای مسئولیت فعالیت می ای که در آنبا تبعیت از عقالنیت جوهری در قبال جامعه

 (. 1395نیا، اجتماعی است )شفائی به نقل از ملکی
ای دار سه مأموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات حرفهدانشگاه عالوه بر آن که عهده 

های کند تا از طریق تربیت نیروهای متخصص، زمینه را برای اجرای برنامه است؛ اما تالش می
سازد. تردیدی نیست که ایفای نقش مذکور بیش از همه، بر عهده اعضای هیئت توسعه فراهم  

نظران طور که برخی از صاحبترین هسته دانشگاه است. همانعلمی به عنوان محوری
کنندگان معتقدند: »دانشگاه، یعنی هیئت علمی« و اعضای هیئت علمی به عنوان تقویت 

اند که دگان علم و کاشفان فناوری توصیف کردهفرهنگ، مهندسان توسعه اقتصادی، تولیدکنن
کنند )شفائی جوامع انسانی را متحول و توسعه علمی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را تسریع می

 (.1392به نقل از فراستخواه، 
پژوهش حاضر در تالش است تا به بررسی »وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران  

های مسئولیت بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی« بپردازد. به این منظور ابتدا باید مؤلفه
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اجتماعی شناسایی گردد و بر این مبنا وضعیت موجود در دانشگاه تهران بررسی شود و راهکارها 
 تی در راستای بهبود وضعیت موجود ارائه داد. و پیشنهادا

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 مسئولیت اجتماعی  

ها به پارادایم غالب و مسلط حوزه مدیریت در دهه اخیر، مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان
های بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر اجتماع و است و سازمانها تبدیل شده سازمان

بینند. این مفهوم، موضوعی است که  محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خود می 
یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی اکنون در کشورهای توسعه هم
المللی و مراکز علمی دنبال  های بینها، جامعه مدنی، سازمانها، شرکتنفعان مانند حکومتذی
ها و ها از منظر تقسیم وظایف و مسئولیتها به مسئولیت اجتماعی  سازمانمتشود، حکومی

نگرند. از سوی دیگر امروزه انتظارات و توقعات اکثریت همچنین در جهت توسعه پایدار می
های اجتماعی قدم های اقتصادی بوده و به خواستهها نیز، فراتر از چهارچوبمردم از سازمان 

ن طی سالیان اخیر، نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاهی، توجه است؛ بنابرایگذاشته
های چند ملیتی یا است که نه تنها توسط سازمانرشدی در سراسر جهان مطرح شدهروبه

ها نیز مورد ها و حتی خود سازمانالمللی؛ بلکه توسط اتحادیه اروپا، دولتهای بینسازمان
 (.1395است )شفائی، حمایت واقع شده

های ها و نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارد. قبل از سالنگرش 
های اجتماعی اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است؛ ، هنجارها و نگرش 1800حدود 

ها را مورد نظران نیاز به مسئولیت اجتماعی سازماناما از اوایل قرن حاضر، بسیاری از صاحب
)محمدلو و اند ، در نوشته خود به اهمیت آن اشاره نموده1920قرار داده و از اوایل دهه  تأکید

 (.1393همکاران، 

به صورت یک نگرش در ساختار روانی و  ال مسئولیت یک ویژگی شخصیتی است که معمو
شود گیرد و یک متغیر عمده و اساسی در رفتارهای اجتماعی محسوب می میرفتاری فرد شکل  

در آموزش رفتارهای اجتماعی جایگاه جالب توجهی دارد. مسئولیت پذیری در ابعاد فردی    و لذا
تواند ابزار و وسیله خوبی برای حفظ انسجام اجتماعی در و اجتماعی، مفهومی است که می

پذیری نوعاً به این عنوان تعریف  مسئولیت  ها باشد.های موجود و فهم آن عین احترام به تفاوت
های مرتبط شاخص ال معمو که کسی بتواند تعهداتی را که بر عهده دارد، انجام دهد.شود می

برای موفقیت   الش الزمبا مسئولیت پذیری با مواردی همچون انگیزه متعهد شدن و انجام ت
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روان،   ، سالمتتحصیلیهای حل و آینده، عملکرد  موفقیت  داشتن اسناد مثبت درباره  ،در کارها
 (.1395)قاسمی و رستگار،  در هم آمیخته است نه نزدیککیفیت روابط دوستا

مسئولیت اجتماعی، تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام 
اند، گفته   1گونه که دوبرین و آیرلند  ها و رفتارهای مدیریتی است. به طور مثال، آن گیریتصمیم

ه مسائلی چون آلودگی محیط زیست، تبعیض، های خود نسبت بگیریمدیران باید در تصمیم
ها نباید صرفا منافع سازمان خود را در فقر، بیکاری و تورم از خود مسئولیت نشان دهند. آن

نظر بگیرند. سازمان به عنوان یک زیرسیستم در قبال جامعه و آثاری که کارکردها و 
ص   :1395یت دارد )میرکمالی،  گذارد مسئولعملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی می 

317.) 
به عبارت دیگر، در این رویکرد، مدیران عالوه بر آن که باید منافع و حقوق سازمان خود را  
تأمین کنند، باید به عنوان یک امر اخالقی در راه تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالئق مردم 

مات و رفتارهای مدیریتی منجر به جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر، نباید تصمی
وارد کردن خسارت، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود. به طور مثال، اگر مدیریت نتواند  

های آموزش نیروی انسانی را براساس نیازهای جامعه طراحی کند، سبب بیکاری، اتالف برنامه 
به مسئولیت اجتماعی خود  شود. در این صورت مدیر های ملی مینیروها و هدر دادن سرمایه 
 عمل نکرده است )همان(.

و با بهبود کیفیت زندگی اخالقی  پذیری اجتماعی را تعهد مداوم برای رفتار به شیوه مسئولیت
سرتو و  دانند.تر میبهبود اجتماع و جامعه در مقیاس وسیع عالوه هایشان به افراد و خانواده 

تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و  پذیری اجتماعی را تعهد ولیتئوگراف مس
)قنبری و بهرامی یسار،  کنندها باشد؛ تعریف میسازمانهای القهارتقادهنده رفاه جامعه و ع

1395.) 
کنند: »مسئولیت اجتماعی، مجموعه گونه تعریف میگریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را این 

ای که در هت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهوظایف و تعهداتی است که سازمان باید در ج
 (.1395کند انجام دهد.« )مصورزاده، آن فعالیت می

»کیث دیوس« معتقد است که مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران  
گیری نمایند که در کنار کسب سود گونه تصمیمهای تجاری بخش خصوصی که آنسازمان

 اه کل جامعه نیز بهبود یابد.  برای مؤسسه، سطح رف

 

1-DuBrin and Ireland 
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ها رویکردهای اقتصادی، مسئولیت اجتماعی در یک تعریف عام، طریقی است که سازمان 
های گیری و شیوهها، ساختار تصمیمها، فرهنگ، استراتژیاجتماعی و محیط زیستی را با ارزش 

ثروت   سازند و به این ترتیبعملیاتی خود به شکل شفاف و قابل حسابرسی جاری می
 (.1395بخشند )بیگی، آفرینند و جامعه را بهبود می می

نسبت به  تیو حساس یکه به لحاظ اخالق ییهاافراد و سازمان به عنوان یاجتماع تیمسئول
 بیترت  نیشود و به ایم  فیکنند، تعریرفتار م  یطیو مح  یاقتصاد  ،یفرهنگ  ،یمسائل اجتماع

 (.2017)بنجامین فینک،  گذارندیبر جامعه م یمثبت ریثأها و افراد تسازمان

یکی دیگر از تعاریف گسترده در این زمینه، تعریفی است که شورای تجارت جهانی توسعه 
کند که مسئولیت اجتماعی بنگاهی عبارت است پایدار ارائه داده است و به این نکته اشاره می

ک به توسعه اقتصادی در عین بهبود  از: »تعهد مستمر در کسب و کار برای رفتار اخالقی و کم
؛ به 1395کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده آنان و به صورت کلی در کنار جامعه« )شفائی، 

 (.2010نقل از واسیلسکو و همکاران، 

 مسئولیت اجتماعی بنگاهی
های برای مسئولیت اجتماعی بنگاهی تعاریف بسیاری ذکر شده است و بسیاری از پژوهش

باشد. لذا ذکر تاریخچه و تعاریف کوتاهی از مسئولیت اجتماعی ه در این زمینه میشدانجام
 باشد.( الزم میCSRبنگاهی )

از چندین مفهوم استفاده شده است که عبارتند از: مسئولیت اجتماعی،   CSRتاکنون در رابطه با  
، 1395ها )شفائی،  شهروند سازمانی، عملکرد اجتماعی، کسب و کار مسئوالنه پایدار و مانند این

 (.2014به نقل از فرولوورا و الپینا، 

هر بخش   ظهور کرده است و در  یروند جهان  کیعنوان  ( به  CSR)  یشرکت  یاجتماع  تیمسئول
 ،یمختلف مانند اخالق تجار یهادگاه یمسائل و د CSRو نوع سازمان شناخته شده است. 

در  CSRدهد. مفهوم یرا پوشش م یشرکت یو شهروند یطیمح یداریپا ،یقرارداد اجتماع
)اسرارالحق و  هنوز وجود ندارد انیجهان یبرا CSR یجهان فیحال تکامل است و تعر

 (.2017همکاران، 
به  یادیکسب و کار توجه ز یهانهیدر زم دانشمندان و متخصصانگذشته  یهاطول قرندر 

شرکت به انواع  کیتعهد کامل از  کی CSR .اندداشته( CSR) شرکت یاجتماع تیمسئول
در رابطه با   ستیز طیو مح یکارکنان، جوامع محل ان،یاز جمله سهامداران، مشتر نفعان،یذ

 ،یاخالق ،یحقوق ،یاقتصاد یهاشامل جنبه تیمسئول. است یرتجا یهاتیلتمام مراحل فعا
طور که مسائل  همان ها بتوانند رفتار کنند.و بشردوستانه است که جامعه انتظار دارد که آن 
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به طور مداوم  CSRاخالقی و محیطی در جامعه مدرن ظهور پیدا کرده است، بر اهمیت 
آوری شده است، نظیر: تعمق جمع  CSRتأکید شده است. در نتیجه مطالعات بسیاری در مورد  

نفعان، دانش درمورد ماهیت، چگونگی تاثیر سهامداران مختلف ) به طور مثال، سهامداران، ذی
 (.2018در سازمان. )جیک کیم و همکاران،  CSRکارکنان و جامعه(، و چگونگی کارکرد 

کند که به موجب  کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان مفهومی تعریف می    
ها مالحظات اجتماعی و محیطی را در تعامالت و عملیات تجاری خود در ارتباط با  آن شرکت

؛ به نقل از 1395چور و برجویی، کنند )اسماعیلذینفعان خود، به صورت داوطلبانه، رعایت می
 .(2015الری، 

 دهنده مسئولیت اجتماعیهای تشکیلابعاد و مؤلفه
 است: ریز حبه شر ستیز یطو مح ی، اجتماعیشامل سه بعد اقتصاد یاجتماع تیمسئول    

، تیجامعه، شفاف یصداقت، کنترل و نظارت سازمان، توسعه اقتصاد :یبعد اقتصاد •

کنندگان محلی، استخدام نیروی کار تأمیناری و فساد، استفاده از وخاز رشوه یریجلوگ
 محلی و غیره.

 ه، کمک بیحقوق بشر، حقوق کارگر، آموزش و توسعه کارگران محل :یبعد اجتماع  •

 .  رهیجامعه و غ یهابرنامه  هب  طومرب هایخصصت

با به حداقل رساندن  یریجلوگ یبرا زیآمطایاحت یکردهایرو: یطیمح ستیبعد ز  •

  یطی مح  ستیز  شتریب  یهاتیکه مسئولی  اقدامات و ابتکارات از  تی، حمانامطلوبعوارض  
   یطی و غیره. مح ستیز دلوب و مساعطم یهایاورفن ارو انتش عه، توسدهندیم جیرا ترو

هر بنگاه    یبرا،  شد  منتشربنگاه    یاجتماع  تیهرم مسئولای که به عنوان  کارول در مطالعه   
هر  یاجتماع تی، او مسئولگرید ریبه تعب. قائل شده است یاجتماع  تیئولچهاردسته مس

 :داند یم ر یبنگاه را حاصل چهار مؤلفه ز

و  هاال جامعه را برآورند، کا یاقتصاد یازهایها موظفند نبنگاه  ی:اقتصاد یازهاین .1

 مند سازند. کار بهره   ندیمردم را از فرآ   یهاو انواع گروه تأمین کنند  آن را    ازین  وردم  دماتخ

کارکنان و مصرف   یمنیدارند به بهداشت ا  فهی: وظیو مقررات عموم  نیقوان  تیرعا .2

، بپرهیزند  ی، از معامالت درون سازمانیاالیندرا ن  ستیزکنند، محیط    هیتوج  ودخ  دگانکنن
 نشوند.   ره یو غ یتیجنسیض ، تبعیومق تبعیض بو مرتک هنرفت ارانحص الدنب

چون صداقت، انصاف و احترام جا  یقلمرو اصول نیدر ا اخالق کسب و کار: تیرعا .3

 دارد.
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تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، »شهروند خوب بودن«    های بشردوستانه:مسئولیت .4

هایی که معضالت جامعه را کاهش دهد و است؛ یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیت
 (.1395کیفیت زندگی را بهبود بخشد )مصورزاده، 

 در سازمان یاجتماع تیآثار مسئول
 مسئولیت زمینه  در موجود الگوی ترینیافتهتوسعه(، 2013) و همکاران 1وزکوئز تعبیر به

 اتصال موجب کسب وکار، منظر از که است تأثیرگذاری بر الگوی مبتنی دانشگاه، اجتماعی
 افراد، بر خود تأثیرات مدیریت به هاسازمان آن که در شودمی روشی به اجتماعی مسئولیت

 ها دانشگاه  که شودمی به خصوص مشخص. پردازندمی اطرافشان طبیعت و اقتصاد جامعه،
 شناختی،  »آموزشی،:  تاند از  عبار  که  شوندمی   خود   اطراف  در  مختلف  تأثیر   نوع   چهار  ایجاد  باعث

 اجتماعی«. و سازمانی
 

 سازمانی تأثیرات

 اداری،کارکنان    از  اعم  خود  دانشگاهی  جامعه  زندگی  بر  نیز  دانشگاه  دیگری،  سازمان  هر  همانند
 امور سازماندهی برای دانشگاه که هاییشیوه. گذاردمی اثر دانشجویان و هیئت علمی اعضای

 هایهزینه  زدایی،جنگل  هدررفت،  نظر   از  زیست محیطی  تأثیرات  نیز   گیرد می  پیش   عادی خود
 افراد  هم  و  محیط زیست  هم  سازمانی  تأثیرات.  دارد  هااین  مانند  و  ونقلهای حملهزینه  انرژی،

  قرار   توجه  مورد  را  خود  اجتماعی  و  محیطی  ردپای  دانشگاه مسئول،.  دهدمی   قرار  تحت تأثیر  را
 کنیم،می  زندگی  هاآن   با  روزانه  دانشگاه  در فضای  ما   که  هاییارزش   پرسد،می  خود  از  و  دهدمی

 برای و کنیم دانشگاه زندگی فضای در مسئوالنه هایشیوه به توانیممی چگونه اند؟ کدام
 (.  1395شویم؟ )شفائی،  قائل اهمیت دانشگاهی جامعه رفاه و شأن و طبیعت
 واندتیآثار م نیدارد که شناخت ا یفراوان یامدهایسازمان آثار و پ یبرا یاجتماع تیمسئول

به آثار   ر یخود باشد. در ز یاجتماع یهاتیدر جهت انجام مسئول هاازمان س یبرا ییهاهزیانگ
 سازمان اشاره شده است:    یاجتماع تیمثبت مسئول

 یهاشدن و شبکه  یجهان یط امروزه در شرا سازمان: تیمشروع شیافزا •

 تی، رعاستیز   یطدر برابر مسائل مح  رودیم  ارها انتظاز سازمان  یگسترده اطالعات
ها ناچار سازمان  نیداشته باشند. بنابرا  تیحساس  رهیو غ  هاتیمنافع جامعه، حقوق اقل
هستند که وجه غالب  یعموم جلب افکار یو گسترده برا عیبه انجام اقدامات وس

 
1Vazquez  
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را  یط، محیراخالقیسازمان است. رفتار غ یکارها یاخالق جههها نشان دادن وآن
 شود.یکرده، موجب شکست سازمان م کیبر ضد سازمان تحر

 یهانه یکاهش هز ثباع یخود کنترل جیاز کنترل: ترو  یناش یهانهیکاهش هز •
مستلزم   ن ی. اشودیشده و موجب بهبود سود م  میتقمس رلکنت یاهاز روش  یناش

  نیو وجود احترام و اعتماد ب میت یهمه اعضا یریپذتی، مسئولمیتعهد اعضا به ت
 است.   تیریها و مدآن

 یاهارزش  تیریدم :انکارکن شتریب یریپذ تیلتعهد و مسئو شیافزا •

شده، انسجام و تعادل  یتیریاقدامات مد  تیروعمش ب، موجارک یطدر مح یاخالق
را بهبود  اهروهو گ راداف نیب  ط، اعتماد در روابکندیم تیرا تقو یفرهنگ سازمان

و در  تال محصو تیفیاز استانداردها موجب بهبود ک شتریب یرویو با پ بخشدیم
 یهاها در سازمانکه انسان ی. با توجه به نقششودیسود سازمان م شیافزا تینها
تأثیر بسیار   تشانیفعال  وع و موض ازمانس ورددر م راداف اوتقض وعب، نددارن یروزام

ها دارد ها و در نتیجه کارایی و اثربخشی آنزیادی در کارایی و اثربخشی آن
 (.1395)مصورزاده، 

 ها در مسئولیت اجتماعیدیدگاهانواع 

 دیدگاه کالسیک •

ها صرفا به دنبال سودآوری و به حداکثر رساندن منابع خود بودند و  در این دیدگاه سازمان 
معیارهای اخالقی برایشان مهم نبود. به عنوان مثال، رابرت مرسر، یکی از طرفداران دیدگاه 

بنگاه اقتصادی کسب سود است، این بدان گوید: » مسئولیت اجتماعی اولیه هر کالسیک می
تان و نه هیچ کس دیگر نباید به جامعه فکر کند«. انتقادات معنی است که نه شما و نه کارکنان

که سودجویی صرف ممکن است باعث بروز زیادی به این نوع نگرش وجود دارد، از جمله این
 ها شود.رفتارهای غیراخالقی از سوی سازمان

 ت پذیریدیدگاه مسئولی •

که  دارد دیتأک هنکت نیهمراه است، بر ا یاجتماع تیمسئول یخیتار ریبا مرحله دوم مس
 یبرا ییهاتیمحدود جادیا ثکه ممکن است باع یخاص یهاگروه  یها، صرفاً براسازمان

تفکر،   نی. در ا ندآنان دار یازهایدر برآورده نمودن ن یکرده و سع تی، فعالوندشا هآن تیفعال
که صرفاً در جهت  دهدی را مد نظر قرار م ییهاارچوبخودش چ یهاتیفعال یسازمان برا

 . است نفعانیگروه ذ یازهایبرآورده نمودن ن

 گوییدیدگاه پاسخ •
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تری از  این دیدگاه همراه با مرحله سوم مسیر تاریخی مسئولیت اجتماعی است. دامنه گسترده  
ها به مقابه شرکایی در کنار سایر مؤسسات  این دیدگاه، سازمان  پذیری دارد. دردیدگاه مسئولیت

کنند تا مشکالت جامعه حل شود و در نهایت  و نهادهای جامعه هستند و تالش زیادی می
های سطح رفاه و کیفیت زندگی اجتماعی جامعه با رعایت برآورده نمودن نیازهای تمامی طرف

 (.1395ذینفع باالتر رود )مصورزاده، 

 

 بطه اخالق و مسئولیت اجتماعی مدیرانرا
در  وی سازمان نماید که عمل خود اجتماعی مسئولیت به تواندمی زمانی سازمان یک مدیر 

مسلماً    باشد  این  از  غیر  اگر  و  باشد  موفق  خود  سازمانی  قانونی  هایمسئولیت  و  اقتصادی  اهداف
یک  اجتماعی مسئولیت ورود با حال. نماید عمل خود اجتماعی مسئولیت به تواندنمی مدیر

کنند می  اقدام  هاییفعالیت  به  مدیران  آن  اساس   بر  که  شودمی  اضافه  آن  به  اخالقی  چهارچوب
گردند می جامعه وضعیت شدن بدتر باعث که کارهایی انجام از کرده، بهتر را جامعه وضع که

نکات  کار، محیط اخالقیات، مدیریت عملی، هایجنبه اجتماعی مسئولیت. کنندمی پرهیز
معضالت  حل ها، راهکارهایرویه و هامشی خط روزآمدکردن رفتار، و اخالق کدهای تدوین

:  نویسدمی  چنین  خود  کتاب  در  ››اندرسن‹‹  خصوص  این  در.  دهدمی  پوشش  را  و غیره  اخالقی
  و اصول  هاارزش  رعایت با رابطه در اجتماعی مسئولیت و مدیریت اخالق اصطالح ››هردو
 که مسئولیت  تفاوت این  با. هستند مدیران سوی از سازمان هایهدف تأمین و جامعه اخالقی

 و کارکنان  مدیران   فردی  رفتار  با  ارتباط  در  اخالق  و  سازمان  کالن  مسائل   با  در ارتباط  اجتماعی
 (.1397است )رضایی و پرنیان، 

 پیشینه تجربی
ها به طور گسترده به آن توجه  مسئولیت اجتماعی بسیاری از دانشگاهعلیرغم اهمیت بسیار زیاد  

های آموزشی توان گفت مسئولیت اجتماعی موضوع نسبتا جدیدی برای سازماناند و مینکرده 
شده در رابطه با  باشد. در این قسمت به ذکر تحقیقات انجامها میمثل مدارس و دانشگاه 

 پردازیم.اکز آموزشی میسازی مسئولیت اجتماعی در مرپیاده 

 های داخلیپژوهش
ای در جهت روشن ساختن اصطالح اخالق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی در مقاله

های نوشته شده است. در این مقاله، ضمن بیان ضرورت و اهمیت مسئولیت اجتماعی، ریشه
ر داده است. در این مقاله  فردی و اجتماعی و آثار آن را بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث قرا
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های آموزشی نیز ای و انتقادی اخالق و مسئولیت اجتماعی در سازمانسه جنبه عدالتی، مراقبه
های جاری آموزش و پرورش در رابطه با  تشریح شده است. در این مقاله ضمن نقد روش 

 (.2003، کارهای اصالح آن ارائه گردیده است )میرکمالیاخالق و مسئولیت اجتماعی، راه
  از  آن، اجتماعی مسئولیت با  تهران در رابطه  دانشگاه  موجود وضعیت مطالعه هدف با پژوهشی

 پژوهش، هایگرفت. یافته صورت واالیس الگوی اساس  بر و هیئت علمی اعضای دیدگاه
 چندان  اجتماعی  مسئولیت  زمینه  تهران در  دانشگاه   وضعیت موجود  که  است  مطلب  این  گویای
  مسئول   دانشگاه: »از  اعم  مسئولیت اجتماعی  مختلف  هایحوزه  و  نیست  مطلوب  و  بخشرضایت

 مدیریت ای،حرفه شهروندی و مسئوالنه  و معتبر آموزش  محیطی،زیست و اجتماعی لحاظ به
واقع  مداقه  مورد  چندان پایدار، توسعه از حمایت و اجتماعی مشارکت و دانش اجتماعی

 (.1395همکاران، است )شفائی و نشده
 منابع  مدیریت  هایشیوه  تأثیر  و  سازمان  اجتماعی  مسئولیت  بین  ارتباط  تعیین  هدف  تحقیقی با
  نشان  هایافته تحلیل  و تجزیه  از حاصل  دانش انجام گرفت. نتایج مدیریت طریق انسانی از

 انسانی )یادگیری   منابع  های مدیریتشیوه  با  اجتماعی  مسئولیت  بین  معناداری  رابطه  که  دهدمی
  دانش   مدیریت  و بین  داشته  وجود  عملکرد(  ارزیابی  مشارکت،  ارتباطات،  شغل،  طراحی  و توسعه،

 (.1397)رئیسیان،  دارد وجود معنادار رابطه و مثبت همبستگی انسانی منابع هایشیوه و
ت تحقیقی به بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی معلمان مدارس ابتدایی در شهر همدان پرداخ

های آن در باال سطح  متوسط است. نتایج نشان داد که میانگین مسئولیت اجتماعی و مؤلفه
قرار دارد. در این پژوهش تفاوت معناداری براساس سن و تحصیالت نشان داده نشد )قنبری  

 (.1395و یسار، 
دهد که در  نتایج پژوهشی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی و اهمیت توجه به آن، نشان می

ها عامل اساسی بقای هر  پذیری اجتماعی سازمانها، مسئولیتحیط رقابتی امروز سازمانم
ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه پاسخگو هستند.  سازمانی است. مدیران سازمان

رقابت شدید، افزایش جمعیت، کمیابی منابع و آلودگی محیط باعث به وجود آمدن رویکردهای 
ه مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحوالت بود نوین به سازمان ب

 (.1387)امیری، 
های مسئولیت اجتماعی دانشگاه انجام شده است. برای این  پژوهشی با هدف شناسایی مؤلفه

های مسئولیت اجتماعی شناسایی و برای منظور با مطالعه جامع ادبیات موضوع، شاخص
شاخص  39ها از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. دانشگاهها در سازی آنبومی

دور دلفی به   4نفر از خبرگان دانشگاه شیراز، طی    10شده از ادبیات با استفاده از نظر  شناسایی
 (.1393شاخص نهایی تبدیل گردید )محمدلو و همکاران،  18
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 های التینپژوهش
خگویی مسئولیت اجتماعی شرکت در دف مشخص کردن چگونگی پاسهای تحقیقی با هیافته

دهد که  نشان می های پاکستان و چگونگی آن برای رسیدن به اهداف بلند مدتدانشگاه 
داری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد  مسئولیت اجتماعی درک شده ارتباط معنا

 (.2017)اسرارالحق و همکاران، 
شد. نتایج    گذارد، انجام داده بر نگرش کارکنان اثر می   CSRپژوهشی با عنوان چگونه اقدامات  

گذاری فعال است که به جای یک سرمایه  CSRدر این تحقیق حاکی از آن است که اقدمات 
کند های مهم کارکنان را تقویت می ها باشد، نگرش که صرفا یک هزینه یا تعهد برای شرکتآن

 (.2018)کیم و همکاران، 
های پایدار در آموزش عالی به ویژه در آموزش و پرورش و م ارزش در پژوهشی ضرورت ادغا

ها را  دهد که اگر دانشگاه مدیریت و ارائه راهکار برای آن،  انجام شده است. نتایج نشان می
محیط چندگانه یادگیری در نظر بگیریم، این موضوع اهمیت دارد که بیش از محتوای رسمی 

اد ضمنی فرآیند یادگیری بیشتر توجه کنیم )دالرز و النی، به برنامه درسی بپردازیم و به ابع
2015.) 

ها به توسعه، پایداری و رقابت با استفاده پژوهشی با هدف بررسی چگونگی دستیابی دانشگاه
های آمریکا انجام شده است. این پژوهش »دانشگاه  از مفاهیم مسئولیت اجتماعی دانشگاه

 اعمال نهایت ئول اجتماعی معرفی کرده است. درهاشمیت« را به عنوان یک دانشگاه مس
 تغییر،   حال  در  هایچالش  و  محیط  با  که  کندمی  کمک  آنها   به  هادانشگاه   به  اجتماعی  مسئولیت

 (.2015شوند )بانی و الزیود،  روبرو
پژوهشی در زمینه ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکتی در بخش آموزش شرکت دارویی و 

باشد که مطالعه موردی در شرکت ستجوی مفاهیم و یافتن دامنه آن می تأثیر آن بر توسعه، ج
رانده شده و  است، که هدف آن ارائه آموزش بهتر به دختران بیرون 1دارویی گروه هیترو 

 نیشتریب باید آموزش و پرورش باشد. طبق نتایج این تحقیق ها در آموزش مینگهداری آن
انجام دهد، خود را  یاجتماع تیمسئول دیکه با یهر شرکت یبرا ی راو تالش اجتماع تیحما

  ی بخش آموزش مجدد انرژ  یاز آموزش و پرورش در هر سطح به معنا تیحماداشته باشد. 
و رشد را   تیاز موفق  یاندهیکند و آ  لیدانش تبد  یتواند کشور ما را به قدرت واقعیاست که م

 (.2015)پراوینا و ویجایا،  تحقق بخشد

 
 

1- Hetero 
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 و سؤاالت اهداف 

 اهداف پژوهش 
تعیین وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با مسئولیت اجتماعی آن بر اساس  .1

 دیدگاه اعضای هیئت علمی

های مسئولیت تعیین وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با هر یک از حوزه .2
 اجتماعی

 سواالت پژوهش
مسئولیت اجتماعی آن بر اساس دیدگاه وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با  .1

 اعضای هیئت علمی چگونه است؟

های مسئولیت اجتماعی وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با هر یک از حوزه  .2
 آن چگونه است؟

 شناسیروش
پیمایشی است و از -پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی 

باشد. های کاربردی مید. همچنین این پژوهش در زمره پژوهشباشحیث هدف کاربردی می
نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه   15حجم نمونه شامل  

پژوهش و مشاوره   س،ی تدر دانشگاه مشغول نیوقت در ا صورت تمام که به تهران است 
 مختلف هایدانشکده  در علمیهیئت  محترم اعضای نظرسنجی . به منظورهستند یتخصص

  مسئولیت  سنجش الگو )پرسشنامه بر مبتنی استاندارد ابزار )پرسشنامه( از دانشگاه تهران،
  ابزار،  این  (. به وسیله1395،    1شد )شفائی به نقل از واالیس  گرفته   بهره  دانشگاهی(،  اجتماعی
 اجتماعی و لحاظ به مسئول »دانشگاه حوزه چهار در هیئت علمی اعضای دیدگاه سنجش
 و  دانش  اجتماعی  مدیریت  شهروندان،  و  متخصصان  مسئوالنه  و  معتبر  آموزش   محیطی،زیست

 این بر نتایج و گرفت صورت پایدار« توسعه از دانشگاه یکپارچه حمایت و مشارکت اجتماعی
 .شد تحلیل اساس 

ای استفاده شده است زیرا قصد داریم  نمونهتک tها از روش در این پژوهش برای تحلیل داده 
 میانگین را با یک معیار کلی بسنجیم.

 
 

 
1- Vallaeyse 
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 نتایج
شناختی نمونه مورد بررسی برای متغیرهای جنسیت، های جمعیتهای حاصل از ویژگییافته

آموزشی در جداول زیر نشان داده  سن، سابقه عضویت در هیئت علمی، رتبه علمی و گروه 
 شده است.

 

 آمار توصیفی جنسیت -1جدول

 
 فراوانی سابقه کاری -2جدول 

 سابقه کاری 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1-10 11 73.3 73.3 73.3 

1-20 1 6.7 6.7 80.0 

21-30 1 6.7 6.7 86.7 

باالتر 

 30از 
2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

      

 
 فراوانی سن -3جدول 

 سن 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

35.00 2 13.3 13.3 13.3 

37.00 1 6.7 6.7 20.0 

38.00 2 13.3 13.3 33.3 

40.00 1 6.7 6.7 40.0 

 جنسیت

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 46.7 46.7 46.7 7 زن

 100.0 53.3 53.3 8 مرد

Total 15 100.0 100.0  
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43.00 1 6.7 6.7 46.7 

45.00 2 13.3 13.3 60.0 

47.00 2 13.3 13.3 73.3 

54.00 1 6.7 6.7 80.0 

60.00 1 6.7 6.7 86.7 

70.00 1 6.7 6.7 93.3 

71.00 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 
 فراوانی رتبه علمی -4جدول 

 رتبه علمی

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 73.3 73.3 73.3 11 استادیار

 80.0 6.7 6.7 1 دانشیار

 100.0 20.0 20.0 3 استاد

Total 15 100.0 100.0  

 
 فراوانی گروه آموزشی -5جدول

 گروه آموزشی

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 5 روانشناسی

علوم 
 تربیتی

10 66.7 66.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 
آن از  یهااز مؤلفه کیدانشگاه و هر  یاجتماع تیموجود مسئول تیبه منظور مطالعه وضع 

 گرفته شد.  بهرهی اتک نمونه t آزمون

 ای برای بررسی متغیر مسئولیت اجتماعیآزمون تی تک نمونه -6جدول 

One-Sample Statistics 

 Std. Error Mean انحراف معیار میانگین 

مسئولیت 
اجتماعی 
 دانشگاه

3.4193 .92268 .30756 
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 آزمون تی با میانگین فرضی و سطح معناداری -7جدول

One-Sample Test 

 متغیر

Test Value = 3 

t df 

سطح 
 معناداری 

sig 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

مسئولیت 
اجتماعی  
 دانشگاه 

1.363 8 .210 .41926 -.2900 1.1285 

    
ی اعضا دگاهیدانشگاه بر اساس د یاجتماع تیمسئول نیانگیمبر اساس نتایج جداول باال،  
و با ( 1.36)محاسبه شده  t با توجه به مقدار. است 14/3دانشگاه تهران معادل  یعلم تئیه

است.   05/0شود زیرا بزرگتر از  ( فرض صفر رد نمی21/0ی )داریو سطح معن  (8ی )درجه آزاد
شده و میانگین فرضی برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه تفاوت ین محاسبه پس بین میانگ

معناداری با وجود ندارد. پس براساس دیدگاه اعضای هیئت علمی وضعیت مسئولیت اجتماعی 
 دانشگاه در سطح مطلوبی قرار دارد.

 های مسئولیت اجتماعیآزمون تی برای مؤلفه -8جدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

 اجتماعی لحاظ به مسئول دانشگاه

 محیطی زیست و
.440 11 .668 .12083 

 هاایحرفه معتبر و مسئوالنه آموزش

 شهروندان و
2.910 14 .011 .85333 

 41071. 015. 13 2.802 دانش اجتماعی مدیریت

 منسجم حمایت و اجتماعی مشارکت

 پایدار توسعه از دانشگاه
1.592 10 .143 .54182 

  
های مسئولیت اجتماعی دانشگاه، در خصوص مؤلفه  tبراساس جدول باال، نتایج اجرای آزمون  

آموزش مسئوالنه و معتبر (، 44/0ی )طیمح ستیز وی دانشگاه مسئول به لحاظ اجتماع
 تیو حما  یمشارکت اجتماع( و  8/2(، مدیریت اجتماعی دانش )91/2)  شهروندان  و  هایاحرفه

آن است که در سطح  دیمحاسبات مؤباشد. ( می59/1) داریاز توسعه پا دانشگاه  منسجم
آموزش مسئوالنه و معتبر  ، برای دو مؤلفه محاسبه شده مربوط یو درجه آزاد یداریمعن
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باشد که می  05/0داری کمتر از  ش سطح معنیو مدیریت اجتماعی دان  شهروندان  و  هایاحرفه
به معنای رد فرض صفر است، یعنی تفاوت معنادار بین میانگین محاسبه شده و میانگین فرضی 

دهد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه این دو مؤلفه  وجود دارد. این نتیجه نشان می
دانشگاه مسئول به لحاظ  مؤلفه که برای دو در سطح چندان مطلوبی قرار ندارند. حال آن 

 داریاز توسعه پا دانشگاه منسجم تیو حما یمشارکت اجتماعی و و طیمح ستیز وی اجتماع
شود پس تفاوت معناداری بین است و فرض صفر رد نمی 05/0داری بیشتر از سطح معنی

های مذکور در سطح میانگین محاسبه شده و میانگین فرضی وجود ندارد. بنابراین در حوزه
 مطلوبی قرار دارند.

 گیرینتیجه
کالن  از منظر رویکرد سیستمی، دانشگاه به عنوان یک عنصر اساسی از سیستم اجتماعی

شود. بنابراین، اگر به صورت یک واحد ایزوله عمل کند، نتیجه آن انزوای دانشگاه  محسوب می 
تواند به صورتی منسجم و یکپارچه فعالیت کند. لذا، خواهد بود. در سطح کالن نیز  نمی

ها در نقش دوگانه خود، یعنی توجه به نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ ضرورت دارد که دانشگاه 
سئولیت اجتماعی آن و همچنین تدوین استراتژی مسئولیت اجنماعی در فضای سازمانی خود، م

 (.1395کار کند )شفائی، 

دانشگاه تهران از دیدگاه هیئت  یاجتماع تیمسئول تیوضع بررسیحاضر  پژوهش هدف کلی
 نای گویای نیز، پژوهش هایبود. یافته یشناختتیجمع یرهایبا در نظر گرفتن متغعلمی 
  زمینه  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در  موجود وضعیت که است مطلب

و مدیریت  شهروندان و هایامسئوالنه و معتبر حرفه آموزش اجتماعی در دو مؤلفه  مسئولیت
دانشگاه ولی در دو مؤلفه دیگر یعنی  نیست مطلوب و بخشرضایت اجتماعی دانش چندان
 دانشگاه  منسجم  تیو حما  یمشارکت اجتماعی و و  طیمح  ستیز  وی مسئول به لحاظ اجتماع

توانیم نتیجه بگیریم که دانشگاه تهران  در سطح مطلوبی قرار دارد. پس می  داریاز توسعه پا
ای بهبود وضعیت موجود باید به دو بعد آموزش و مدیریت اجتماعی دانش بیشتر توجه کند و بر

رسد که با توجه بیشتر به  طور به نظر میاقداماتی در این زمینه صورت گیرد. بنابراین این 
 آید.آموزش و مدیریت اجتماعی دانش، مسئولیت اجتماعی در این دانشگاه پدید می

 پیشنهادات

به آموزش   شودها و جامعه پیشنهاد میبا توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی در سازمان •
 ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی به همه اعضای دانشگاه توجه شود. 
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و مدیریت  شهروندان و هایامسئوالنه و معتبر حرفه آموزش  هایدانشگاه باید به مؤلفه  •
 هایی در این زمینه اهتمام ورزد.اجتماعی دانش بیشتر توجه کند و آموزش 

های موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی ارتباط سازماندانشگاه به منظور الگوبرداری از  •
 های اجتماعی گسترش دهد.ها و رسانهخود را با استفاده از شبکه 
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Abstract 

In recent years, there are a lot of discussion about social role of 

companies and their responsibility about society. In this context, the 

role of universities is very important, as it may shape the attitude of 

the university's teaching staff and provide them with the knowledge, 

skills and critical analysis needed to make decisions as consumers 

and future professionals. In this regard, a study was conducted to 

study the current status of the university in relation to its social 

responsibility from the perspective of the faculty members. The 

present study is a descriptive research and a case study. The sample 

size of this study included 15 faculty members of the Faculty of 

Psychology and Educational Sciences of Tehran University. Data 

gathering tool is Wallace-based standard questionnaire. In this 

study, SPSS software was used for data analysis. At the end, while 

presenting the research results, some suggestions are presented. 

Keywords: Social responsibility, Corporate social responsibility, 

University social respons 


